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Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL1 

 Gratulujeme Vám k zakúpeniu univerzálneho  diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1. Diaľkové 
ovládanie ONE FOR ALL 1 Vám prináša užívateľsky prívetivé riešenie diaľkového ovládania. 
Najvyššia kvalita diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 zaručuje dlhodobú spokojnosť. Pred 
použitím diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 si prečítajte tieto priložené informácie. 

Balenie s diaľkovým ovládaním ONE FOR ALL 1 obsahuje:  
- Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1. 
- Príručka k diaľkovému ovládaniu ONE FOR ALL 1. 

Príručka je rozdelená do dvoch častí : pokyny k nastaveniu a kódy zariadení. 
Túto príručku nezahadzujte pretože ju môžete  neskôr potrebovať. 
Diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 je určené k ovládaniu televízneho prijímača. 

Batérie 

Do diaľkového ovládača ONE FOR ALL 1 sa vkladajú dve nové alkalické batérie AA/LR6. 
1. Zatlačte kryt batérií smerom nahor, zdvihnite ho a dajte dolu. 
2. Nasmerujte batérie podľa značiek + a – v priehradke pre batérie a vložte ich do priehradky. 
3. Vráťte kryt batérií naspäť, zatlačte ich nadol a zaklapnite na miesto. 
____________________________________________________________________________ 
- Ak nechcete diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 po výmene batérií znova programovať, 

musíte nové batérie vložiť do 5 minút. Ďalej sa odporúča nepoužívať nabíjacie batérie. 
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- Na vnútornej strane krytu batérie je umiestnený štítok, na ktorý si môžete po nastavení 
diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 pre príslušné zariadenie poznamenať nastavovacie 
kódy. Poznamenajte si kódy, aby ste ich nabudúce rýchlo a jednoducho našli. 

_____________________________________________________________________________ 

KLÁVESNICA 

Obrázok diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 nájdete na strane 3. 

1. Tlačidlo MAGIC: 
Tlačidlo MAGIC slúži k nastaveniu diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 a k získaniu 
prístupu k špeciálnym funkciám. 

2. Kontrolka LED: 
Behom používania diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 sa kontrolka LED rozsvieti na 
červeno. 

3.  Tlačidlo napájania: 
 Tlačidlo napájania obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači. 
 

4. Tlačidlá s číslami  (0-9 -/--,10): 
Tlačidlá s číslami  (0-9 -/--,AV) poskytujú rovnaké funkcie ako na pôvodnom ovládači, ako je 
napríklad priamy prístup k výberu  programu, či kanálu. Pokiaľ má pôvodné diaľkové 
ovládanie tlačidlo 10, nájdete túto funkciu pod tlačidlom - / -. 
 

5. Tlačidlo AV: 
Tlačidlo AV poskytuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládači. 
 

6. Tlačidlo kanál (CH) +/-: 
       Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 
 
7. Tlačidlo stlmenia: 

Tlačidlo stlmenia obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 
8. Tlačidlá HLASITOST (VOL) +/-: 
       Tieto tlačidlá fungujú takisto ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 
 
9.  Smerové tlačidlá: 
     Ak sú na pôvodnom diaľkovom ovládaní , slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu režimom 
ponuky daného zariadenia. 
 
10. Tlačidlá OK: 
Pokiaľ ste na pôvodnom diaľkovom ovládaní behom práce s ponukou používali tlačidlo OK 
alebo ENTER, môžete pre túto funkciu použiť toto tlačidlo. 
 
11. Tlačidlo PONUKA (MENU): 

Obsahuje rovnakú funkciu ako na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 
 

12. Tlačidlo koniec (EXIT): 
Tlačidlo koniec (EXIT) ukončí ponuku. 
 

13. Tlačidlo 16:9: 
Toto tlačidlo umožňuje (ak je dostupné na pôvodnom diaľkovom ovládaní) použiť možnosť 
sledovania na širokej obrazovke (16:9) televízneho prijímača. 

14. Funkcia služby teletext: 
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Tieto tlačidlá ovládajú hlavnú funkciu služby teletext. 
Tlačidlá zapnúť text:  Prepne televízny prijímač do režimu TELETEXT. 

Tlačidlo podržať, zastaviť: Zastaví zmeny stránok na televíznom prijímači. 

Tlačidlo zväčšiť: Zobrazí hornú polovicu stránky teletextu väčšími písmenami. Opätovným 
stisnutím zväčšíte dolnú polovicu stránky teletextu. Ak sa chcete vrátiť späť do bežného 
prehliadania teletextu, (v závislosti na používanom televíznom prijímači) znova stisnite 
tlačidlo zväčšiť alebo stisnite tlačidlo zapnúť text. 

Tlačidlo vypnúť text: Prepne televízny prijímač späť do bežného režimu. U niektorých 
prijímačov sa to vykonáva tak, že niekoľkokrát stisnite tlačidlo text. 

Po vstupe do textového režimu môžete pomocou červeného, zeleného, žltého a modrého 
tlačidlá získať prístup k funkciám služby Fastext televízneho prijímača. Ak sú na pôvodnom 
diaľkovom ovládaní, slúžia tieto tlačidlá k prechádzaniu ponukou, tlačidlá služby fastext 
na diaľkovom ovládaní ONE FOR ALL budú pravdepodobne fungovať rovnako. 

_________________________________________________________________________ 
-podrobnejší popis funkcií služieb teletext a fastext nájdete v príručke k Vášmu 
televíznemu prijímaču. Uvedomte si, že rôzne prijímače riadia rôzne funkcie služby teletext 
a fastext rôzne. U konkrétneho modelu nemusia byť dostupné všetky funkcie služby 
teletext. 

 
Priame nastavenie kódu 

Postup nastavenia diaľkového ovládania ONE FOR ALL 1 pre televízny prijímač. 

1. Presvedčte sa či je televízny prijímač  zapnutý(nie v pohotovostnom režime). 

2.  V zozname kódov (strana 83-90) nájdite kód pre vaše zariadenie. Kódy sú uvedené 
podľa značky. Najčastejší kód pre značku je uvedený ako prvý. Ak nie je vaša 
značka v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania viď. nižšie. 

3. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC až pokým kontrolka LED dvakrát blikne 

(kontrolka LED pod tlačidlom napájania najprv blikne raz potom dvakrát). 

4. Pomocou tlačidiel s číslami zadajte kód zariadenia o štyroch číslach. Červená 
kontrolka dvakrát blikne. 

5.  Teraz namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 na zariadenie (televízny 
prijímač) a stisnite tlačidlo napájanie. Pokiaľ sa zariadenie vypne, je diaľkové 
ovládanie ONE FOR ALL 1 pripravené na ovládanie zariadenia. 

________________________________________________________________________________ 
- Väčšina televíznych prijímačov  sa stisnutím tlačidla napájania prepne späť, prepnite ich 

preto späť pomocou tlačidla s číslom alebo tlačidlá vypnúť text. 
- Pokiaľ zariadenie nereaguje, pokračujte krokmi 1-5 s každým kódom uvedeným u danej 

značky. Pokiaľ pre vaše zariadenie nefunguje žiaden z kódov uvedených u príslušnej značky 
alebo pokiaľ nie je značka v zozname vôbec uvedená, použite metódu vyhľadávania 
popísanú na strane 79. 

- Niektoré kódy sú si pomerne podobné. Pokiaľ zariadenie pri použití jedného z kódov 
nereaguje alebo nefunguje správne, skúste iný , uvedený pri príslušnej značky 

- Pre budúce použitie si do príslušných políčok v priehrade na batérie alebo na stranu 4 
poznamenajte kód zariadenia. 
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Metóda vyhľadávania. 

–> Pokiaľ ste skúšali všetky kódy uvedené pre príslušnú značku a váš televízny prijímač na stále na 
diaľkové ovládanie ONE FOR ALL nereaguje. 
–>Pokiaľ vaša značka nie je v zozname vôbec uvedená. 

Metoda vyhľadávania umožňuje prehľadať všetky kódy obsiahnuté v pamäti diaľkového 
vyhľadávača One For All 1. 

Postup vyhľadávania kódu televízneho prijímača: 

1. Zapnite televízny prijímač (nie iba do pohotovostného režimu). 

2. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až kontrolka LED dva krát blikne (kontrolka LED pod 
tlačidlom napájanie najprv blikne raz, potom dvakrát). 

3. Stisnite tlačidlá 9 9 1. Červená kontrolka dvakrát blikne. 

4. Stisnite tlačidlo napájania. 

5. Namierte diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 na televízny prijímač. Opakovane stisnite 
tlačidlo kanál (CH)+, až sa televízny prijímač vypne (pri každom stisnutí tlačidla kanál (CH)+ 
vyšle diaľkové ovládanie ONE FOR ALL „signál POWER“  z ďalšieho kódu obsiahnutého v 
pamäti). Tlačidlo môže byť nutné stisnúť mnohokrát (až 150x), buďte preto trpezliví. 

________________________________________________________________________________ 
Pokiaľ niektorý kód vynecháte, môžete prejsť na predchádzajúci kód stisnutím tlačidla kanál (CH)-. 
Pri stisnutí tohto tlačidla musíte mať diaľkové ovládanie ONE FOR ALL neustále namierené na 
televízny prijímač. 

6. Ako náhle sa televízny prijímač  vypne, uložte kód stisnutím tlačidla MAGIC. 

  ________________________________________________________________________________ 
- Väčšina televíznych prijímačov sa nezapína stisnutím tlačidlá napájanie. Skúste televízny 

prijímač zapnúť stisnutím niektorého tlačidla s číslom alebo tlačidlom vypnúť text. 
- Pokiaľ sa televízny prijímač nedá správne ovládať, pokračujte v metóde vyhľadávania, 

pravdepodobne používate zlý kód. 

 

Zistenie kódu (postup zisťovania aktuálneho kódu). 

Ako náhle ste diaľkové ovládanie ONE FOR ALL 1 nastavili, môžete zistiť nastavený kód a 
poznamenať si ho pre budúce použitie. 

Postup zistenia kódu televízneho prijímača: 

1. Stisnite a podržte tlačidlo MAGIC, až kontrolka LED dva krát blikne (kontrolka LED pod 
tlačidlom napájanie najprv blikne raz, potom dvakrát). 

2. Stisnite tlačidlá 9 9 0. Červená kontrolka dvakrát blikne. 

3. Ak chcete zistiť prvú číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo 1 a spočítajte bliknutia 
červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblikne jedná sa o číslo 0. 

4. Ak chcete zistiť druhú číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo 2 a spočítajte bliknutia 
červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblikne jedná sa o číslo 0. 
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5. Ak chcete zistiť tretiu číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo 3 a spočítajte bliknutia 
červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblikne jedná sa o číslo 0. 

6. Ak chcete zistiť štvrtú  číslicu štvorciferného kódu, stisnite tlačidlo 4 a spočítajte bliknutia 
červenej kontrolky. Pokiaľ kontrolka neblikne jedná sa o číslo 0. Práve ste zistili štvorciferný 
kód. 

Stručný prehľad kódov. 
Do nižšie uvedených polí a do priehradky pre batérie si poznamenajte kód vášho televízneho 
prijímača, aby ste ho nabudúce jednoducho a rýchlo našli. 
          ...........                    ...............                   ..............                      ................. 
 

FARBA A JAS. 

V závislosti na funkciách pôvodného diaľkového ovládača sa dá pomocou diaľkového ovládača ONE 
FOR ALL 1 ovládať nastavenie farby a jasu televízneho prijímača. 

Farba+   = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL)+ 

Farba-   = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo hlasitosť (VOL- 

Jas+      = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)+ 

Jas-       = Stisnite a uvoľnite tlačidlo MAGIC a potom stisnite tlačidlo kanál (CH)- 

Poradca pri problémoch. 

Problém:                                                                         Riešenie: 

Značka nie je uvedená v časti s kódmi                     -Skúste metódu vyhľadávania zo strany 4. 

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 1nefunguje            A) Vyskúšajte všetky kódy uvedené u príslušnej         

 s vašim zariadením.                                                            značky.                                         

                                                                                          B) Skúste metódu vyhľadávania na strane 4. 

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 1 nevykonáva       Pravdepodobne používate nesprávny kód.      

príkazy správne.                                                           Zopakujte postup priameho nastavenia kódu 

s iným kódom uvedeným u príslušnej značky                                                  

alebo znovu použite metódu vyhľadávania a 

nájdite správny kód. 

Problémy pri zmene kanálu .                                     Zadajte číslo kanálu presne tak ako by ste to       

robili na pôvodnom diaľkovom ovládaní. 

Diaľkový ovládač ONE FOR ALL 1 po stisnutí        Presvedčte sa či používate nové batérie a či je 

tlačidlo nereaguje.                                                     diaľkový ovládač namierený na zariadenie. 

Červená kontrolka LED pri stisku tlačidlá             Vymeňte batérie za 2 nové alkalické batérie .                                                                      

AA/LR6.                                                                         

Zákaznícky servis:   
Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prevádzky univerzálneho diaľkového ovládania ONE FOR ALL a 

pokiaľ ste informácie nenašli v časti Poradca pri problémoch, môžete sa o pomoc obrátiť na 

oddelenie zákazníckeho servisu ofa@dsi.sk  resp.  www.oneforall.comVýrobca:                                                                   

Krajina pôvodu:  Čína 
Univerzal Elektronics b.v. Holandsko    WWW.ONEFORALL.CO  Výhradný distribútor pre Českú r. 
a Slovenskú republiku  DSI Czech s.r.o. a DSI Slovakia s.r.o. 


